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De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Het college van gedeputeerde staten van Fryslân, vertegenwoordigd door gedeputeerde
C. Schokker-Strampel, handelende ter uitvoering van een besluit van het college van
gedeputeerde Staten van 17 februari 2015,

Het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland, vertegenwoordigd door gedeputeerde
E.M. Sweet, handelende ter uitvoering van een besluit van het college van gedeputeerde staten
van 17 februari 2015,

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden,
vertegenwoordigd door voorzitter A. de Hoop, handelende ter uitvoering van een besluit van het
dagelijks bestuur van 19 februari 2015,

Het college van burgemeester en wethouders van Ameland, vertegenwoordigd door
burgemeester A. de Hoop, handelende ter uitvoering van een besluit van het college van
burgemeester en wethouders van 17 februari 2015,

Het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog, vertegenwoordigd door
burgemeester J. Stellinga, handelende ter uitvoering van een besluit van het college van
burgemeester en wethouders van 17 februari 2015,

Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling, vertegenwoordigd door
burgemeester J.B. Wassink, handelende ter uitvoering van een besluit van het college van
burgemeester en wethouders van 17 februari 2015,

Het college van burgemeester en wethouders van Texel, vertegenwoordigd door burgemeester
drs. F.C. Giskes, handelende ter uitvoering van een besluit van het college van burgemeester en
wethouders van 17 februari 2015,

Het college van burgemeester en wethouders van Vlieland, vertegenwoordigd door
burgemeester mr. R Schadd-De Boer, handelende ter uitvoering van een besluit van het college
van burgemeester en wethouders van 17 februari 2015,

Overwegende dat,
op 27 april 2009 het Convenant Samenwerking Friese Waddeneilanderi is getekend door
de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vertegenwoordigers
van de dagelijkse besturen van de provincie Fryslân en de gemeenten Vlieland, Ameland,
Schiermonnikoog en Terschelling;
•
de gemeente Texel op 1 februari 2014 is toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling
De Waddeneilanden;
•
in de periode december 2014-februari 2015 een evaluatie van het Convenant Samenwerking
Friese Waddeneilanden is uitgevoerd, waarbij tevens de bredere samenwerkingspraktijk
tussen de convenantspartijen en de gemeente Texel is betrokken;
•
het welslagen van het samenwerkingsverband De Waddeneilanden en het welslagen van de
samenwerkingsrelatie tussen de eilandgemeenten, de provincies en het Rijk, tot doel hebben
bij te dragen aan de bestuurskracht van de zelfstandige eilandgemeenten opdat zij in staat
zijn op adequate wijze invulling te geven aan hun maatschappelijke opgaven en wettelijke
taken;
•
de Waddeneilandgemeenten gelegen zijn aan een internationaal natuurgebied met een
bijzondere kwaliteit in termen van natuurwaarden, dat sinds 26 juni 2009 de status van
Unesco-werelderfgoed heeft;
•
de toekomstbestendige borging van de kwaliteit van het lokaal bestuur van de
Waddeneilanden om een specifieke gebiedsbenadering vraagt;
• voor het effectief en efficiënt adresseren van de grensoverstijgende Wadden(zee)
gerelateerde taken een adequate wijze van afstemming tussen de vijf
Wadderieilandgemeenten blijvend wenselijk en noodzakelijk is;
•
een duurzame onderlinge samenwerking van de Waddeneilandgemeenten het gezamenlijk
strategisch bestuurlijk optreden bevordert op zowel lokaal, regionaal, nationaal als
internationaal niveau;
•
er gelet op de specifieke eilandsituatie oog dient te zijn voor de lokale uitwerking van
(gestapelde en knellende) wet- en regelgeving;
•
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincies Fryslân en
Noord-Holland zich hiervan rekenschap geven bij hun taakuitvoering;
•
partijen hun gezamenlijke interbestuurlijke inzet voor het welslagen van de samenwerking
en afstemming op bovengenoemde punten wensen te (her)bevestigen;

•

Spreken af dat,
De Waddeneilanden:
•
actief uitvoering geven aan de intergemeentelijke samenwerking om als zelfstandige
gemeenten te komen tot verhoogde kwaliteit en toekomstbestendigheid van de
dienstverlening aan inwoners en gasten;
•
daarbij rekenschap geven van het bestaande verschil wat betreft de intensiteit van de
inhoudelijke samenwerking tussen de Friese Waddeneilanden en Texel;
•
de eilander samenwerking als kader voor het gemeenschappelijk handelen beschouwen,
hetgeen er niet aan in de weg staat dat de eilandgemeenten, indien dat in de rede ligt, ook
met niet-convenantspartijen samenwerkingsrelaties kunnen aangaan of continueren, waarbij
de overige gemeentelijke convenantspartijen tijdig actief zullen worden ingelicht;
•
waar dat opportuun is actief meewerken aan de uitwisseling van kennis en ervaringen ten
aanzien van de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) als bijzondere gemeenten met
de status van openbaar lichaam;

De provincies Fryslân en Noord-Holland:
•
zich zullen inspannen voor een integrale en gebiedsgerichte benadering ten aanzien van
beleidsvorming en regelgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke situatie
van de Waddeneilanden;
•
daarbij waar mogelijk en wenselijk onderling actief afstemming zoeken om divergerend
beleid en uiteenlopende regelgeving ten aanzien van de eilanden en het Waddengebied te
voorkomen;
• daarbij specifiek aandacht hebben voor het in stand houden van maatschappelijke
voorzieningen ten behoeve van de leefbaarheid op de eilanden;
• waar mogelijk de gemeentelijke initiatieven met betrekking tot belangenbehartiging ten
aanzien van de eilandgemeenten en het Waddengebied actief ondersteunen;
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daadwerkelijke steun verleent aan
de samenwerking door:
•
het op verzoek beschikbaar stellen van juridische kennis en expertise bij het nader inrichten
van het samenwerkingsmodel;
•
het meewerken aan de vormgeving van ambtelijke, bestuurlijke en politieke verbindingen
tussen betrokken gemeenten en het samenwerkingsverband, waarbij de stevige
democratische legitimering van de bovenlokale taakuitoefening een belangrijke
randvoorwaarde vormt;
• het door middel van een ambtelijke liaisonfunctie bevorderen van de interdepartementale
coördinatie op Rijksniveau ten aanzien van beleidsvoorbereiding en -uitvoering, met
als uiteindelijk doel de totstandkoming van beter op de specifieke situatie van de
Waddeneilandgemeenten afgestemde generieke wetgeving en beleidsuitvoering;

Daarnaast spreken partijen af dat:
•
dat er een interbestuurlijk dossierteam is ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers
van alle genoemde partijen, waarin periodiek afstemming plaatsvindt over zaken van
gemeenschappelijk belang;
•
er in gezamenlijkheid onderkennend dat er op verschillende momenten verkiezingen zijn
voor gemeenteraden, provinciale staten en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en deze
verkiezingen kunnen zorgen voor electorale verschuivingen en nieuwe coalities zoveel
mogelijk wordt gestreefd naar continuïteit van de afspraken en verplichtingen voortvloeiend
uit dit convenant;
•
binnen vier jaren na ondertekening de uitwerking en effecten van de afspraken in dit
convenant worden geëvalueerd;
-

-

En wensen deze afspraken door middel van ondertekening te bekrachtigen.

Aldus overeengekomen te ‘s-Gravenhage op
2 maart 2015 en in negenvoud opgemaakt,
De minister van Binnenlandse Zaken en Konin
krijksrelaties,
De heer dr. R.H.A Plasterk
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Namens et college van gedeputeerde staten van
Fryslân,
Mevrouw C. Schokker-Strampel

Namens hei’college van gedeputeerde state
n van Noord-Holland,
Mevrouw E.M. Sweet

Namens het college van burgemeester en weth
ouders van Ameland,
De heer A. de Hoop

Namens het college van burgemeester en weth
ouders van Schiermonnikoog,
De heen. Stellinga

De

Namens

burgemeester en wethouders van Vlieland,

